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1. Se aprobă numirea conf. dr. Ana-Maria Cazan în funcția de coordonator al Biroului de 
Management al Proiectelor și eliberarea din funcție a conf. dr. ing. Stelian Țârulescu, 
începând cu data de 15.07.2021. 
Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea, Rectorul 
 

2. Se supune aprobării Senatului versiunea revizuită a Regulamentului privind obținerea 
atestatului de abilitare în Universitatea Transilvania din Brașov (Anexa 1). 
Răspund: Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și 
informatizarea, Rectorul 
 

3. Se supun spre aprobarea Senatului contractele de studii universitare pentru studenții 
înmatriculați în anul universitar 2021-2022 și contractele de studii anuale pentru 
studenții din anii superiori. (Anexe 2,3,4). 
Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 
 

4. Se aprobă următorul document din cadrul Sistemului de Management al Calității: 
„Asigurarea echivalenței planurilor de învățământ ID/IFR cu planurile de învățământ 
IF corespondente” – procedură revizuită. 
Răspund: Coordonatorul de proces, Coordonatorul Biroului de asigurare a calității, 
Prorectorul cu internaționalizarea universității şi evaluarea calității 
 

5. Conducerile facultăților vor transmite la prorectoratul cu relațiile publice, până 
miercuri 21.09.2021, conform art.4 și art.5 din Regulamentul de funcționare a 
Comisiei de Disciplină  
a. 5 propuneri de cadre didactice cu grad didactic de conferențiar și profesor 
universitar, pentru stabilirea componenței Comisiei de disciplină la nivelul facultăților 
(minimum 3 vor fi profesori); 
b. 1-2 propuneri de profesori pentru Comisia de disciplină la nivelul universității. 
Răspund: Decanii facultăților, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul 
 

6. Cadrele didactice își vor planifica, în perioada 26.07-30.09.2021, cele 26 de zile de 
concediu de odihnă neefectuate, aferente anului universitar 2020-2021, în funcție de 
activitățile la care trebuie să participe. Planificarea va fi depusă la SRU, până vineri 
23.07.2021. 
Răspund: Directorii de departamente. Decanii Facultăților; Șeful Serviciului Resurse 
Umane, Prorectorul cu relațiile publice, Rectorul. 
 

 
 
 
 

Anexa 1 
Regulamentul privind 
obținerea atestatului 
de abilitare în 
Universitatea 
Transilvania din Brașov 
 
Anexele 2,3, 4 
Contractele de studii 
universitare 
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7. În perioada vacanței de vară (26.07 - 27.08.2021), în zilele lucrătoare, se organizează 
permanență la decanatele facultăților și la rectorat, zilnic între orele 900 - 1300 
Permanența va fi asigurată la nivelul facultăților de membri ai Biroului Consiliului 
Facultății (decan, prodecan) sau ai Biroului Consiliului de Administrație la nivelul 
rectoratului. Permanența va fi înaintată, pe e-mail, la Prorectorul cu relațiile publice, 
până miercuri 21.07.2021, ora 1300. Structurile administrative și suport de la nivelul 
facultăților și universității își desfășoară activitatea după programul normal de lucru, cu 
excepția situațiilor când persoanele care le deservesc au depus cerere de concediu de 
odihnă, situație care va fi semnalată de coordonatorii structurilor, până la data de 
21.07.2021 ora 1300, pe e-mail, la Prorectoratul cu relațiile publice. 
Răspund: Directorii de departamente, Decanii facultăților; Șefii structurilor 
administrative și suport, Șeful Serviciului resurse umane, Prorectorul cu relațiile publice, 
Rectorul. 
 

8. Serviciile Administrare Patrimoniu, Cămine și Cantine - restaurant, vor întocmi planul 
pentru serviciul de permanență privind supravegherea și întreținerea spațiilor de 
învățământ, a căminelor și cantinelor în perioada vacanței de vară, până în 
21.07.2021.  
Răspund: Șeful Serviciului cămine, Șeful Serviciului cantine-restaurant, Șeful Serviciul 
Administrare Patrimoniu, Directorul General Administrativ 

 
9. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administrație (Anexa 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 5 
Hotărârile Biroului 
Consiliului de 
Administrație 

 

Legislație 
Au fost publicate în Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe intranet: 
1. LG 171 din 23.06.2021 pentru instituirea zilelor colindului din România și Decretul nr. 722 din 23.06.2021 privind 

promulgarea Legii pentru instituirea zilelor colindului din România, publicate în M.O. nr. 622 din 24.06.2021; 
2. HG nr. 678 din 24.06.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la HG nr. 636/2021 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 12.06.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M.O. nr. 628 din 
25.06.2021; 

3. OUG nr. 59 din 24.06.2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 
M.O. nr. 630 din 28.06.2021; 

4. HG nr. 668 din 16.06.2021 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 
210/1999, aprobate prin HG nr. 244/2000, publicată în M.O. nr. 638 din 29.06.2021; 

5. OUG nr. 68 din 29.06.2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru 
eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera 
circulație pe durata pandemiei de COVID-19, publicată în M.O. nr. 644 din 30.06.2021; 

6. LG nr. 181 din 30.06.2021 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea 
culturii scrise, publicată în M.O. nr. 651 din 01.07.2021; pentru realizarea unor proiecte în domeniul culturii scrise, 
instituțiile publice pot constitui burse de studiu, burse de creație, precum şi granturi de studii şi călătorie, în tară şi 
în străinătate; 
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7. LG nr. 182 din 30.06.2021 privind alăptarea în spațiile publice, publicate în M.O. nr. 651 din 01.07.2021; 
8. HS nr. 88 din 28.06.2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași 
valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii — COM (2021) 
93 final, publicată în M.O. 653 din 01.07.2021; 

9. OMTS nr. 432 din 30.06.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești, publicat în 
M.O. nr. 655 din 02.07.2021; 

10. HCNSU nr. 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe 
baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care 
sosesc din acestea în România, publicată în M.O. nr. 658 din 02.07.2021; 

11. HG nr. 720 din 08.07.2021 pentru modificarea și completarea HG nr. 251/2015 privind aprobarea Programului 
național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”, publicat în M.O. nr. 677 din 08.07.2021; 

12. OME nr. 4204 din 08.07.2021 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea 
unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare și venitul maxim brut lunar pe membru de 
familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2021, publicat în M.O. nr. 677 din 08.07.2021; 

13. LG nr. 189 din 08.07.2021 privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României, publicată 
în M.O. nr. 681 din 09.07.2021; 

14. LG nr. 190 din 08.07.2021pentru aprobarea OG nr. 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din 
Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții  și Decretul 
nr. 812. Din 08.07.2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea OG nr. 18/2019 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții, publicate în M.O. nr. 681 din 09.07.2021; 

15. OMMPS nr. 595 din 06.07.2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru 
solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicat în M.O. nr. 681 din 09.07.2021; 

16. HG nr. 730 din 08.07.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 
2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, publicată în M.O. nr. 682 din 09.07.2021; 

17. OMS nr. 1204 din 09.07.2021 și OMAI nr. 99 din 09.07.2021 pentru completarea OMS și OMAI nr. 874/81/2020 
privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a 
mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, publicate în M.O. nr. 683 
din 09.07.2021; 

18. OMC nr. 3186 din 29.06.2021 și OMS nr. 1184 din 08.07.2021 pentru modificarea anexei la OMC și OMS nr. 
3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru 
asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicate în M.O. nr. 683 din 
09.07.2021; 

19. HCNSU nr. 45 din 08.07.2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență 
cumulată, publicată în M.O. nr. 684 din 09.07.2021; 

20. OME nr. 4050 din 29.06.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă 
al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din 
învățământul de stat, publicat în M.O. nr. 688 din 12.07.2021; 

21. OMS nr. 684 din 13.05.2021 și OME nr. 3880 din 04.06.2021 pentru modificarea „Curriculumului de pregătire în 
specialitatea nefrologie” din anexa nr. 4 la OMSP și OMECT nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a  
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pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatllor medicale, medico-dentare ~i

farmaceutice pentru reteaua de asistenta rnedicala, publicate in M.O. nr. 691 din 13.07.2021 ~i Anexa la OMS ~i

OME nr. 684/3.880/2021 pentru modificarea .Curriculurnului de pregatire in specialitatea nefrologie" din anexa nr.

41a OMSP ~i OMECT nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregatlru prin rezidentiat in specialitatile

prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare ~i farmaceutice pentru reteaua de asistenta
rnedicala, publicate in M.O. nr. 691 bis din 13.07.2021.
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